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Men zegt weleens: 3de keer goeie keer.
Dat hopen wij alvast! Ons Ontbijtfestijn
werd voor de 3de keer verplaatst en gaat
nu door op moederdag, 9 mei 2021.

Online

inschrijven

via

de

website

www.turnkringaalst.be tot 23 april 2021.

Turnen in coronatijden
Buitentrainingen
Ondanks de verstrengde maatregelen,
kan buiten sporten nog steeds in bubbels
van 10. We overwegen dan ook om na de
paasvakantie

te

starten

met

buitentrainingen voor gymnasten +12 jaar, indien de maatregelen ondertussen niet
strenger worden. De cijfers zien er namelijk niet zo goed uit ....
Een ander aspect waar we rekening mee willen houden, is of er voldoende interesse is
vanuit de gymnasten om effectief deel te nemen aan deze buitentrainingen. Daar willen
we graag naar polsen via dit invulformulier.
Mogen we vragen aan alle gymnasten +12 jaar om dit in te vullen tegen 4 april 2021 aub?
Zo kunnen we in de paasvakantie jullie antwoorden analyseren, de corona-maatregelen
opvolgen en een beslissing nemen. We houden jullie in de loop van de paasvakantie op
de hoogte.

Testen
Dit jaar zullen de testen voor gymnasten -12 jaar doorgaan indien we kunnen blijven turnen
in de turnzaal. We houden jullie op de hoogte wanneer dit zal doorgaan. Voor gymnasten
die al eventjes niet hebben kunnen turnen, zullen we later nog een testmoment voorzien
indien gewenst. Je kan er ook voor kiezen om niet deel te nemen aan de testen en
volgend seizoen in dezelfde groep als dit seizoen te turnen.
Voor gymnasten ouder dan 12 jaar voorzien we momenteel geen testen omdat er geen
binnen trainingen mogelijk zijn. We wachten nog even af hoe de maatregelen evolueren
om daarna verdere beslissingen te nemen.
1 sport per kind
De regel ‘1 sport per kind’ is een aanbeveling, geen verplichting. Toch houden we deze
maatregel graag nog even aan binnen de club gezien de stijgende corona cijfers.

Week van de vrijwilliger
Van 27 februari tot 7 maart was het week van de
vrijwilliger. Onze turnkring kan gelukkig rekenen op
heel wat helpende handen. Onze vrijwilligers
helpen bij acties en organisaties maar ook bij de
algemene werking van de club. Om hen te
bedanken, kregen ze tijdens het weekend van 6 en
7 maart een bezoekje van een bestuurslid met een
cadeautje: een

club

T-shirt en

mondmasker.

Bedankt vrijwilligers!
Heb jij ook zin om een handje toe te steken?
Alle hulp is welkom!
Stuur

gerust

een

mailtje

naar

vrijwilligers@turnkringaalst.be of vul dit formulier in.

Sara naar EK
Onze tumblinggymnaste,Sara Neyrinck, mag
deelnemen aan het EK in Sotsji (Rusland)!
Normaal gezien zou dit EK in mei 2020
plaatsvinden maar door de coronacrisis werd
dit verplaatst naar eind april 2021. Het was
voor Sara niet altijd even makkelijk om zich
hierop voor te bereiden, maar ze is een harde
werkster. Wij geloven alvast in haar en kijken
hoopvol uit naar eind april! We zijn als club
heel erg trots en wensen haar heel veel
succes!
Wie graag op de hoogte is van wanneer het
EK plaatsvindt, kan dit volgen op de Gymfedkalender. Het volledige krantenartikel vinden
jullie hier terug.

Online wedstrijden
GymFed organiseert dit jaar enkele online wedstrijden aangezien geen enkele ‘live’
wedstrijd kan doorgaan.
Onze acro delegatie neemt deel aan 2 wedstrijden:
•

Recrea wedstrijd op 10/04/2021 → 15u-16u15
→ Livestream

•

Steuntjeswedstrijd op 17 + 18/04/2021 → 10u30-12u & 13u30-15u30
→ Livestream

Open trainingen
Onze groep ‘beloftevolle jongeren’ zet
de deuren open voor enkele open
trainingen. Deze open trainingen zijn
bedoeld voor gymnasten, geboren in
2014, die nog geen lid zijn van de club en
interesse hebben om volgend seizoen
aan

te

sluiten

bij

1

van

onze

competitiegroepen ACRO, TUMBLING of
TOESTELTURNEN MEISJES.
Bij

interesse

kan

men

mailen

naar

competitie@turnkringaalst.be
Vertel het dus zeker door!
Gymnasten ouder of jonger of reeds lid
van de club, zullen op zaterdag 5 juni
2021 kunnen deelnemen aan ons jaarlijks
scouting moment, indien zij interesse
hebben in competitieturnen.

Clubkledij
Helaas konden we tot op heden geen
clubkledijverkoop organiseren wegens
corona.
Daarom

bieden

we

je

graag

de

mogelijkheid om je clubkledij te bestellen
via

mail

naar

clubkledij@turnkringaalst.be. Er zal dan
een

afhaalmoment

georganiseerd

worden in/aan Schotte. Bestellen kan tot
18 april 2021.

T-shirt = € 15
Maten kinderen:
128 – 140 – 146 – 152 – 158 - 164
Maten mannen:
S – M – L – XL – XXL –XXXL
Maten vrouwen:
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 -48
→ twijfel je tussen 2 maten, kies dan de grootste
Top = € 15
Maten kinderen: 128 – 140 – 146 – 152 – 158 - 164
Maten mannen: S – M – L – XL – XXL
Maten vrouwen: 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44
→ twijfel je tussen 2 maten, kies dan de grootste
Vest = €35
Maten kinderen:
128 – 140 – 152 – 164
Maten mannen:
S – M – L – XL – XXL –XXXL - XXXXL
Maten vrouwen:
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 -48
→

twijfel je tussen 2 maten, kies dan de kleinste

Broek = €17
Maten kinderen:
104 – 110 – 116 – 122 – 128 – 140 –
146 – 152 – 158 - 164
Maten mannen:
S – M – L – XL – XXL - XXXL
Maten vrouwen:
S – M – L – XL – XXL – XXXL

75 jaar KT Aalst
We zoeken nog helpende
handen

om

van

dit

jubileumjaar een speciaal jaar
te maken met verschillende
kleine activiteiten.
Zin om hierbij te helpen, stuur
dan zeker een mailtje naar
vrijwilligers@turnkringaalst.be
of vul dit formulier in.

Een flashback …
We springen terug in de tijd, naar het
eerste vredesjaar na W.O. II. Het jaar waarin een nieuwe -politiek neutrale- turnclub in het
leven werd geroepen. De Turnkring van Aalst werd geboren op 9 augustus 1946! De eerste
voorzitter, Roger Anné (1946-1948) en de eerste secretaris van de club, Louis Verbestel
(1946-1991) zetten hun schouders onder de verder ontwikkeling van de Turnkring samen
met Frans Van Mulders en Piet Van de Velde die bijna dertig jaar later de derde voorzitter
werd (1974-1979).
Tot het begin van de zestiger jaren onderscheidde de gymnastiek in de club zich duidelijk
en van in het begin van de schoolse lichamelijke opvoeding.
Begin de jaren zestig deed het "Olympisch turnen" z'n intrede. Enige jonge ambitieuze
trainers (Jan Borms, Magda Paepe, Cor Van der Goeten) voeren kwaliteit én kwantiteit
van de trainingen op. Het resultaat laat niet lang op zich wachten. Op enkele jaren tijd
verovert de kring meer dan 30 regionale en nationale titels. Het absolute hoogtepunt is
1964 met 4 nationale jeugdtitels en de trofee van de sportverdienste van de stad Aalst.

Lieve Brijs werd sportlaureate van de stad Aalst
dankzij haar deelname aan de Olympische Spelen in
1960 in Rome.
Ook twee andere lokale turnvedetten Jo Van den
Bremt en François Lievens zetten Aalst op de
“gymnastiekkaart”.
In een derde fase (1979-1985), werd het voorzitterschap overgenomen door Rudy
Everaert, zoon van Marcel Everaert die zelf van 1948 tot 1974 voorzitter was en tot zijn
overlijden in 1996 erevoorzitter. Dynamiek en expertise binnen het beleid van de club
zorgen voor een enorme vooruitgang van de vereniging. Diepgaande besprekingen, niet
alleen over de zin en de doelstellingen van de club, maar ook over de herstructurering
van de afdelingen, de doelgroepen waaraan gecoacht wordt, de herverdeling van de
opdrachten liggen aan de basis. Het resultaat mag er zijn! Na 5 jaar hard werken achter
de schermen, zijn er meer dan 500 leden, 20 verschillende groepen, een groot team aan
trainers en een achttal gymdisciplines. Voor ieder wat wils, een aanbod dat aanslaat in
Aalst.
Door de jaren heen is de club immers een democratische
club

gebleven,

met

ingangsmogelijkheden,

soepele

met

een

en

grote

betaalbare
inspraak

van

iedereen die bij het beleid betrokken is, een club die zich
duidelijker

dan

ooit

is

gaan

profileren

in

haar

maatschappelijk rol in het algemeen, en voor de Aalsterse
jeugd in het bijzonder. Het is duidelijk geworden dat turnen
voor kinderen een bijzondere geschikte fysieke activiteit is en dat meisjes blijkbaar een
grotere aantrekkingskracht vanuit de 'Turnkring' voelen dan jongens.
In 1985 werd Jan Borms, lid sedert 1958, trainer van 1961 tot 1974 en technisch voorzitter
van 1974 tot 1985, de vijfde voorzitter. Dirk Deberlangeer werd technisch voorzitter (tot
1998). Verschillende nieuwe bestuursleden en trainers kwamen de club versterken. Het
aantal leden stabiliseerde zich, een aantal nieuwe disciplines werd ingevoerd. Het
demonstratieve en competitieve element kwam ook opnieuw aan bod.

Het jaar 1996 was een echt hoogtepunt voor de club. Voor het vijftigjarig bestaan verkreeg
de club van Koning Albert de titel van "Koninklijke". Een geweldig spektakel, met optredens
van nationale en internationale toppers bleef nog lang in de herinneringen hangen. Eén
van de deelnemers van eigen makelij was Natalie De Neef, ze werd bekroond tot
sportlaureate van de stad Aalst in 1996 dankzij tumblingprestaties op nationaal en
internationaal niveau (WK, EK,…). De ideale aanzet voor de club om verder te gaan met
frisse moed en een groot ideeëngoed, op een zo professioneel mogelijke wijze, het nieuwe
millennium tegemoet.
Paul Schollaert werd secretaris van de club in 1991 terwijl Guy Camu, die in 1984 de fakkel
van penningmeester overnam van het echtpaar erepenningmeesters Bert (+2012) en
Emmy Thuis-Anné (+2014), in 2014 werd opgevolgd door Mieke Guldemont. De club begon
zich vanaf de negentiger jaren ook duidelijker te manifesteren in de disciplines dans,
tumbling en acrogym. Talent en combinatie met hard trainen werd beloond. De club
leverde meerdere toppers. Een lichting van topgymnasten onder de vleugels van coach
Natalie De Neef liet ook de stad Aalst niet onbewogen. Als gevolg van talloze medailles
op nationaal in internationaal niveau werden Helen Haentjens en Yannick Van den
Bleeken (deel uitmakend van een sterk tumblingteam samen met An Van Laerebeke, Nele
Van Heck en Febe Demulder) in respectievelijk in 2011 en 2013 bekroond tot
sportlaureaten van de stad Aalst. Deze gymnasten trainden na al die jaren nog steeds in
de Stadsmeisjesschool op het Vredeplein en in de sportzaal van het Koninklijk Technisch
Atheneum. Door de uitbreiding van het ledenaantal en het aantal disciplines én de
topprestatie van de competitiegymnasten bleek de nood naar een ingebouwde gymzaal
steeds groter en urgenter te worden. Een nieuwe stap voorwaarts dringt zich op…
In juni 2015 nam Jan Borms, na 50 jaar voorzitterschap, afscheid van de club. In 2016
ontving hij van de stad Aalst de Lifetime Achievement Award als eerbetoon voor zijn
jarenlange inzet. Hij werd opgevolgd door Tine Uvin, trainster in de club van 1981 tot 1992.
Na jaren van voorbereiding, lobbywerk en samenwerking was de opening van het
sportcomplex Schotte eind 2016 een mijlpaal en grote overwinning in de geschiedenis van
de Koninklijke Turnkring.
Een aangepaste leerlijnopbouw van basis tot gevorderde gymnast werd toegepast. “We
are next”, een project om gymnasten mee te betrekken in de clubwerking, werd in 2017 –
2018 met succes opgestart. In mei 2018 kreeg de club een audit en behaalde het Q4 gym

label met glans. Enkele resultaten van een goed en enthousiast werkend bestuur en een
geëngageerde trainersgroep.
In 2018 overleed onze secretaris Paul Schollaert, die jarenlang sterk geëngageerd was in
de club en tot verdienstelijk bestuurslid werd gekroond in 2011. Daniëlle Van Geert een
oud trainster binnen onze club, nam zijn taak over, opgevolgd door Yannick Van Den
Bleeken, oud gymnast en trainer binnen de club. Mieke Guldemont werd als
penningmeester opgevolgd door Danielle Ghesquière.

Het werkjaar 2018-2019 werd gestart met een technisch kernteam onder leiding van de
technisch voorzitter.
De club startte in 2018 met een groep toestelturnen meisjes, en werd eind 2019 uitgebreid
door een nieuwe competitiegroep ttm op B,C en D-niveau.
De club breidde het bestuur uit en 2 halftijdse professionele krachten werden in 2019
aangesteld met als doel de professionalisering van de club verder te zetten. De kaap van
700 leden werd bereikt. De Koninklijke Turnkring van Aalst mag zich een vaste waarde
noemen niet alleen binnen de stad maar ook binnen de gymnastiekwereld.
De competitiegroepen tumbling, acro en ttm zorgen elk op hun manier voor de uitstraling
van de club op (internationale) wedstrijden. Een nieuwe lichting toptumblers (Nore
Schockaert, Sam Van Den Berghe, Sara Neyrinck, Amy De Lil) vertegenwoordigt niet alleen
de club maar ook ons land tijdens de World Age Group Competitions (2017 Sofia, 2018 St
Petersburg, 2019 Tokio). Sara Neyrinck selecteerde zich ook voor de Europese
Kampioenschappen tumbling in april 2021 in Sochi, Rusland!
Sinds 2020 stapte de club is in het proefproject Sportwijk X samen met ALVA en Pit Stop
Academie. Sport Vlaanderen en de stad Aalst ondersteunen dit project. Sportwijk Schotte
vzw wil de werking van de Aalsterse clubs versterken, efficiënter maken en
professionaliseren. De organisatie zet zich in om het sportaanbod te verbeteren en
verbreden, met oog op innovatie en nieuwe doelgroepen.
Door een doorgedreven samenwerking tussen sportclubs, overheden, organisaties,
sporters en bewoners, verhoogt Sportwijk Schotte haar sociaal-maatschappelijke impact.
We vormen zo een ontmoetingsplek voor iedereen, waar sport ons verbindt.

Een nieuw logo sinds eind 2020 staat niet alleen symbool voor de ambities maar ook voor
de vooruitstrevendheid binnen het bestuur en beleid.
Anno 2021… een onbeschreven blad. De club viert haar 75-jarig bestaan in een Corona
tijdsperk. Wat het precies wordt, is nog een verrassing. Eén ding is zeker: de Koninklijke
Turnkring van Aalst blijft fier en vol enthousiasme verder timmeren aan haar ambities en
haar maatschappelijke rol. De club heeft een hart voor recreanten van alle leeftijden én
haar topgymnasten in de verschillende disciplines.

